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      VI RIMARXOS, +. 

ke Bi tiu numero, kvankam ordinara, estas du-f3lie 

pli amoleksa. Tian kontentioan fakton Ni ŝuldas al 

malavaro de Niaj kunlaborantoj, kiujn Ni kore dan~ 

kas; 

ke, krom la kutimaj rubrikoj ("Nia Antono", "Hispa~ 

na Esperanta Vitralo", "Distroj") aperas "Kas-Rapor. 

ta", lasta parto de la trilogio "Inflacio-Krizo-Ri- 

medoj" kaj interesa opinio pri Nia Kongreso en Ci- 

jen, kiun Ni ĉerpis el Sulteno de Usona Esperanto- 

  

CATEDRA DE EXTENSION salatoj 
UNIVERSITA RIA ke, mankas daŭrigo de Nia felietono "Hanna Seneŝ", 

kiu nepre aperos en Nia proksima numero. Tro da kun= 

laboraĵoj (je feliĉe!) malhelpis ties aperigon. Ni 

pardonpetas; 

ke Ni sukcesis sufiĉe akurate aperigi ĉi tiun numc- 

TON. 

  

NI PETAS... 

ke Yi ne Desigu vian verkemon kaj daŭre sendu al Ni 

viajn kontribuaĵojn, 

NI DANKAS !     
     



  

Promesplens: prezentiĝas la Nova Jaro por nia enurba Csnssanto-Movado, 

Kiel- fenikso renaskiĝas " ASTURA ESPERANTO-ASOCIO", kiu estis leĥigita; 

far la kbacerma departemento de. la Provinosstrejo de Uviedo, kun dato 11-a 

de'februaro,- Do, Nia Grupo estas jure memstara, kio krom leĝajn devojn an- 

kaŭ havigas al.Ni gravajn “svantŝŝaja: vi oledunu la devojn kaj profitu la 

avantaĝojn. 

Oni jam finis la riparlaborajn to la "Katedro Jovellanos de Universitata 

Disuestigado", kie: Ni disponas je komforta kaj“ dece lernoĉambro. Arkaŭ Ni 

disponos tie je aparta. tambro kiel Oficejo. 

Pro la monciitaj Tiperlaboroj, kiuj disvolviĝis dum la tuta aŭtuno kaj Dis 

la komenco de-la so Ni- konsideris neoportuna malfermon de elementa kur- 

so, Toman Ni aronĝis progresigon kurson, kiu funkcias sufiĉe kontontige,, 

suh gvido de s-ano Mulas, kun partopreno de' dudeko da gesamideanoj. 

En la komenco de la jaro Nin vizitis s-ano Takashi Kevai, ĉefinĝeniero de 

la ŝipa Kompanio '"Mitsui'0,5.K. Lines LTD." Li deĵoris en la ŝipo " GAS 

BISING SUN = kiu alberdiĝis. en; le Git Jon~a havena. Temas pri tre „afabla 

kaj simpatia. japano. Ni misa al li kelkajn vidindaĵojn de nia urbo pro. 

kio .li montriĝis sincere dankema. Siavice, li invitis Win viziti la ŝipon, 

kie li deĵoris, Li detale montrisal Mi diversajn partojn de la ŝipc kaj 

Nin regalis per ĵapanej biero kaj tipaj al ianĝetoj, 

Ni petas al la gemembroj de Nia Grupo, ke ili bonvolu partopreni en la pro- 

gresiĝa kurso, kies lecionoj okazas lunde, merkrede kaj vendrede, Alproksi-. 

miĝas la 40-a Hispane Kongreso = Esperanto, rendevuo de la hispana esperan- 

tistaro, kiu okazos en Madrid de la 19-a ĝis la 24-a de Julio, tial konve= 

nas praktiki Esperanton -por sukcese alfronti la Kongreson alte tenante Ni- 

an linovonivelon. 

Ĝis la venonta numero!.



KAS-RAPORTO 

ENSPEZOJ 

Saldoj je 79.01.0l: Banko: 22.656,71 
Kaso r 1.747,00 

Enspezo de kotizoj ......s 6.850,00 

Donacoj ...ss«sesoceesssat 3.110,00 

Vendo de libroj ......»..3. 7.870,00 

Vendo de diversaj Esperan- 

taĵoj (insignoj, glusteloj, a 

bildkartoj, kovertoj, ktp.) 15.422,00 

Bankaj interezoj .....»..: 48.05 

  

      

ELSPEZOJ 

ABONOJ: Espero Katolika..: 800,00 

Heroldo de Esperan- 

AO a 1.000,00 
Hungara Vivo +....: 300,00 

Revista Portuguesa 

de Esperanto ....: 225,00 

Budapeŝta Informilo 200,00 

La Kancerkliniko.s 400,00 

LIBROJ KAJ ESPERANTAĴOJ: 

Libro-Servo de UEA 3.635,00 

Esperanto-Centro 

de Paderborn ....t 3.702,00 

Fido kaj Espero „z: 3.250,00 

Bildkartoj ..... 15.000,00 

Fakturo de POLIFONICA 6IJ0- 

NESA (Kongresa ludado) „.:  10.DOO,DO 

Anonceto en ĵurnalo .....: 1.294,00 

Fakturo de Presejo .... 3.657,00 

Oficejaj materialoj ... 1.195,00 

Pobtaj elspezo) +.o..o...t 269,00 

  

Diversaj elspezoj .......! 636,00 

Saldoj je. 79.12.31: Banko: 7.826,76 

Kaso ro -4,314,00 

24,403,71 

9.960,00 

23.292,00 

48,05 

SUMO ...... 57.703,76 

= Ue 1 De Ds be Ds y 
i 

2.925,00 

25.587,00 

10.000,00 

1.294,00 

5.757,00 

12,140,76 

SUMO ....... 57.703,76



  

NOVA, JARO NOVA VIVO 
nanpesensvasunuN 

Komenciĝis nova jaro.Ĉi estas hona 

okazo por, konsente kun malnova hispa 

na proverbo, plibonigi iomete nian vi, 

van konduton. 

La homaro bezonas tutan renoviĝon 

, se ĝi deziras atingi veran fratan kom, 

prenadon inter ĉiuj la homoj,Ne gravas 

ke iliaj politikaj, religiaj aŭ scoiaj 
ideoj estu malsamaj. Tio, kio vere gra, 

vas, estas ke ili, laŭ la deziro de - 

1“D-ro Zamenhof, soiu respekti sin re 

oiproks, 

Kaj ni, la sesuparantigtoj, se ni 

deziras esti fidelaj al nia interna - 

ideo, devas plenumi gravan taskon ki- 

el protagonistoj por renkonti la veran 

tutmondan pacon,Unue, apogante la dis, 

vastigon de la Internacia Lingvo Espe 

ranto por ke la homoj interkompreniĝu . 

pli. bones posts, disvastigante la be- 

lajn ideojn de amo, frateco, liberaco 

kaj solidareco.Sed pen maskoj.Alima- 

niere, kion gajnos nia kara movado? 

“Laŭ mia modesta opinio, nenion,Ĉu vi 

opinias same kara legant(in)o ?. 

ŜIA MOŜTO LA REĜINO HONORA PREZIDANTINO 
EKZSmSZkERZNGEZSSSEBKESNESCSQZSENNUKENN: 

Jes, laŭ mi legis en la bulteno de 

la Valladolida Esperanto Grupo " Fido 

kaj Espero ", Ŝia Moŝto la Reĝino Do- 

nja Sofía estos la honora Prezidanti- 

no de la " Xl? Hispana Kongreso de Es, 

peranto " kiu okazos en Madrido en la 

venonta julia monato.Ŝia ĉeesto kiel 

Prezidantino de la Honora Komitato es 

tos, sendube, alta honoro por la his- 

pana esperantistaro.Unue, ĉar ĝi pres, 

tiĝos nian kongreson kaj stimulos “la. 

gekongresanojn por daŭrigi la belan = 

taskon de la disvastigo de la Zamenho 

fa Lingvo, poste, ĉar pere de ŝi tre 

bone povas eniri Esperanto en la Pala, 

- gon de la Zarzuelo por egaliĝi kun la 

angla, la franca kaj la greka lingvoj, 

Se tiel okazus ne eptus la unua fojo 

kiam la Hispana Esperanto Movado rios 

vus apogon el la Reĝa Palaco,Ni ne de 

vas forgesi ke Ŝia Moŝto la Reĝo Al- 

fonso la XIII? kaj lia Registaro pro~ 

tektis la Esperanto Movadon okaze la 

V? Universala Kongreso de Esperanto, 

okazinta en Barcelono la 1.909? jaron, 

nun antaŭ 70 jarojn, kaj poste per Re 

ĝa dekreto rajtigis la instruadon de 

la Internacia Lingvo en la mezaj kaj 

superaj centroj kaj rekonante ĝia sci, 

ado kiel Ofiaciala Merito. 

 



REMEMORANTE PASINTAN TEMPON 
ERES Oo ae 

La unua esperanto grupo de Asturio 

leĝe fondita post la Enlanda Milito, 

estis " la Verda Kolombejo " kun si- 

dej» en El Entrego.Ĝin oni fondis - 

dum la komenco kvindekaj jaroj, kies 

membroj atingis, inter geesperantis- 

toj kaj gesimpatiantoj, la nombron — 

de 200. 

Dum la 1.9553 jaro, nun antaŭ 25 

jarojn, " La Verda Kolombejo " eldo- 

nis belan muran kalendaron, eble la 

unua en Hispanio.Ĉi tute sukcesis, - 

do oni ricevis mendojn de ĝi el diver 

saj lokoj de la tuta mondo.Antaŭ la- 

sukceso de ĝi oni faris alian eldmon 

la sekvanta jaro kun la sama bona suk 

ceso. 

la "“Astura Esperanto Asocio ! kie 

- es sidejo estas en la "Katedro Jove- 

llanos de Universitata Disvastigo ", 

en Gijón, kaj inter kies estraranoj ~ 

estas la Vicprezidanto, S-ro Adonis — 

González Meana, kiu estis la Sekreta- 

rio de la " Verda Kolombejo " kaj kun 

sia frato Alcibiades, domis al la mal 

aperita grupo de la Nalona Rivervalo 

prosperan vivon, ĉu ne povus fari si- 

milan eldonaĵon? Eble por la nuna ja- 

ro estas iomete malfrue, sed por la - 

venonta jaro mi kredas ke oni povus — 

ripeti la imitindan ekzemplon de la - 

entuziasma grupeto de El Entrego.Kion 

diras pri tio S-ro Adonis kaj siaj - 

kunestraranoj? 

NEKROLOGO 

En Pamplono ĵus mortis F-ino Amalia 

Núñez Dubús, unu el la gepioniroj de 

la hispana esperanto movado. 

Verkistino, recenzistino kaj tra- 

dukistino verkis multajn poeziojn kaj 

disvastigis multajn aliajn de hispanaj 

poetoj per belaj esperantaj tradukoj. 

Kaj en lasta tempo ŝi kompilis la es- 

perantigitajn hispanajn verkojn kiuj 

sumas proksimume 250.Tiu kompilaĵo, - 

kompreneble atendas esti publikigata. 

Cu H.E.F. ne povus publikigi, almenaŭ 

antologion de la kompilitaj verkoj ki, 

el postmorta omaĝo al tiu lerta kaj ~ 

entuziasma esperantistino? 

Ni, la geesperantistoj de nia lan- 

do, ne povas forgesi ke ŝi dediĉis sin 

tute al disvastigo de la Internacia - 

Lingvo Esperanto tiel utila por la - 

komprenado inter la homoj kaj, konse- 

kvence, por atingi la mondan pacon. 

Foliumante la kolekton de " Bole- 

tin " , mi renkontis la jenajn poezi 

ojn verkitaj de ŝi: "Arbeto", "Kalen- 

daro", "Tri aŭtunoj", "Adiaŭ al arbe- 

to", "Mia Paradizo" kaj "Ambicioj".Zn 

libreto ŝi havas la belan legendon — 

"Bterneco". o 

Ke ŝi ripozu pace kaj ke ŝiaj ge- 

parencoj ricevu sinceran kondolencon. 

INSTRUISTO 

Gij6n, 14 = 2 = 80



   
Jen la lasta skribaĵo de ĉi tiu tri- 

logio. Sendube ĝi estas la plej grava,- 

ja temas pri rimedoj kaj solvoj. Ñ 

Kion mi povas alporti, eksponi aŭ a~ 

nalizi, kompare al tiuj monstroj de la 

ekonomiko, kiuj dediĉas siajn vivojn al 

ties studado? E8 iuj el ĉi tiuj inteli- 

gentaj studemuloj ricevis la Nobel-pra- 

miori,„Tamen la realo diras al ni, ke mal 

graŭ siaj. superaj konoj , en ĉi tiu - 

“faceto de la vivo, ili fiaskas. - 

la nuna krizo evidentigas ilian neka 

pablecon, sed, kial ili fiaskas? 

la respondo estas simpla kaj facila. 

Ĉar iliaj studoj baziĝas sur falsaj vid 

punktoj.Ci tiuj ekonomikistoj ĉiam celas 

solvi la krizojn surbaze je la privile- 

gioj ĉe iuj homoj kaj la mizero de aliaj. 

Estas nediskutebla, ke tio ne signifas- 

justan socion kaj kiamne estas justa so 

cio, ĉiam estas problemoj.Kiam unu homo 

manĝas kaj la alis ne manĝas la tezo pri 

la ekonomio de merkato ne taŭgas.Pri tio 

la subskribinto scias multe proprasperte, 

la nura rimedo por solvi ĉi tiun kri- 

zon estas la transiro al plej justa socio 

en kiu iu homo havu samajn rajtojn kaj 

devigojn.Soccio en kiu m ekzistu privile- 

giuloj kaj submetitoj.Socio en kiu ne ek 

zistu diskriminacio.Socio en kiu ĉiu al 
portu laŭ sia kapablo kaj ricevu laŭ siaj 

bezonoj.Socio en kiu la libero estu sama 

por ĉiu.Socio en klu vere ekzistu egale 

ĉo en la aplikado de la homaj rajtoj: 

  

Sed pri ĉi tio niaj ekonomikistoj 

defendantaj la ekonomion de merkato - 

komprenas nenion.Ilia laboro kaj filo— 

zofio fundamentiĝas jenes kiel konten- 

tigi la laboristaron, por ke la mastra 

ro eltiru kiom eble plej grandajn pro~ 

fitojn.Tiu tezo en la reala vivo ĉiam 

malsukcesos, ? 

la nura rimedo por solvi la proble- 

lam en la kadro de la ekonomio — 

de merkato, en nia lando; estas la kre 

non, 

ado de propra intelektularo, tekniko,—- 

kaj industrio,Tio signifas, ke la sol- 

vo de la situacio troviĝas en la lerne 

joj.Tiu vojo estas longa kaj verŝajne - 

nia lando marŝas inverse. ) 

Hodiaŭ nia lando dependas absolute - 

de la eksterlandaj multnaciaj entrepre- 

noj.Ni ne havas industrion nek teknikon. 

kn ĉiu emancipiĝanta lando el Afriko 

aŭ Azio, ĝia unua celo cstas forigi la 

koloniistojn kaj krei sian propran indus, 

trion.En nia lando okazas male, ni mal- 

fermas la pordojn al ĉiu eksterlanda en 

trepreno,Konsekveno», ni suferas la plej gren 

-dan ekonomikan koloniismon.la ŝvito dela 

hispana laboristaro flugas ekŝterlanden. 

Niaj batalemaj industriistoj ne hezi 

tas akcepti la eksterlandan tekmikon lom 

bardante la ekonomion de la lando.La re 

gistaro anstataŭ krei publikajn kaj Ŝta, 

tajn industriojn, benas kaj faciligas - 

la starigon de tiuj eksterlandaj monopo, 

loj.Niaj kapablaj kaj kompetentaj inte-



lektuloj devas iri eksterlanden, ĉar — 

Ĝi tie ili ne trovas la necesajn cime~ 

ĉojn por taŭsa studado kaj disvolviĝo 

de siaj projaktoj.Se la kapitalismo en 

si mem jam kunportas tiun kronikan mal 

sanon de la ekonomikaj kaj laboraj kri, 

zoj, kion oni povas diri pri nia kara 

patrujo? 

Anekdote mi rakontas al vi, ke en — 

la monato januaro, kaj okaze de aŭtomo, 

bila konkurekurado, iu sporta komenta~ ' 

riisto de nia televizio diris; Feliĉe — 

la hispana aŭtomobila meĥaniko venkis, 

ni atingis la okan postenon per aŭtomo, 

bilo......“Ford",Kia honto,patrino mia! 

Estas evidente, ke en ĉi tiuj kondi, 

ĉoj la rimedoj ne estas facile aplike- 

blaj.Lla senhoma avareco de la ekonomio 

de merkato ne konas limojn.Oni sklavi- 

gas snikojn, malamikojn, familianojn, 

kaj malproksimulojn.Kiel atesto de tiuj 

vortoj konstatu, kio okazas pri la fa- 

ma "eniro" de Hispanujo en la Furopa-n 

Komuna~n Merkato-n.Nia lando aperas -/ 

kiel ŝafido antaŭ luparo. 

Ĉi supre, tre skize, vi legis du — 

rinedojn por solvi la nunan krizon.La . 

unua, kiu estas valida por ĉiu socio - 

kun kapitalisma ekonomio, estas la for 

igo de ĉi 4iu malnova kaj kaduka siste 

mo nomata ekonomio do merkato. 

la dua, kiu temas precipe pri nia — 

lando, evidentigas, ĉiam en la kadro —- 

de la nuntempa sociordo, la neceson de 

propraj industrio kaj tekniko.Sed, kion 

fari por solvi la hodiaŭan krizon labo- 

ran? Ŝer fakte la senlabora homo ne po, 

vas atendi ĝis kiam nia lando posedos 

propran industrion, teknikon kaj kompe, 

tentan intelektularon aŭ ĝis kiam,fine, 

la socio eniros al plej racia kaj homa 

ekonomio aistemo.la senlaborulo kaj - 

lia familio ja devas manĝi ĉiutage,tio 

jam estas leĝo natura, kiun neniu' po) 

vas rontraŭstari.Do, oni devas trovi — 

kaj urĝajn kaj taŭgajn rimedojn, sed, - 

kiamaniere“ 

Mi ripetas denove, ke miaj vidpunktoj 

estas tiuj de simpla laboristo, sed mi 

konscias, ke multaj aliaj homoj pensas 

kiel mi. 

Sen forlasi ĉi tiun sistemoa en kiu 

ni estas mergitaj, estas absolute nece, 

sa la restrukturigo de la rilatoj ja-/ 

ter la kapitalo, laboro kaj distribuo 

de la laborrento.Ĉi tiu renovigo, ne-/ 

pra de nia sociordo baziĝas, sur raj-/ 

toj de ĉiu civitano, pri kio tiom .oni 

babilas Ĝi tio. | 
Jen rimedo racia kaj simpla.Ni supo 

zu, ke en nia lando estas 1.000 labor- 

horoj kaj samtempe estas 1.000 Jaboria 

toj, la konkludo estas jenar Ĉiu labo- 

risto devas labori po unu hor~, sed ne 

niel devas ekzisti senlaborziojela pri 

vilegŝuloj, kiuj Ĉiam diras multe ami 

la homon, devas rezigni partin de siaj 

profitoj, por ke la hcmo estu pli feli 

ĉa.Tiamaniere oni respektus la fuman - 

pocion kun ekonomio de merkato, kaj -/ 

6ijw homo, se ne dece, almenaŭ yovus -/ 

svrvivi.Se la apliko de la tekmiko sig 
nifas evoluon de la laborsisiomoj, Ĝi 

tiu plibonigo devos reflektiĝi ankaŭ - 

en la laborhoraro.Nuntempe okszas male, 

modernigo de la laboriloj signifas nal 

dungadon de la laboristoj kaj pliforti 

gaide la mastraro.Oni rigardas la labo 

riston kiel ilon aŭ maŝinon per kiu mi 

povas atingi tiun aŭ alian profiton, Tiu 

viĉpunkto ne estas homa kaj kiam io ne 

estas homa, ties vojo nur kondukss al 

la. malfeliĉo, al la malsukcesu. 

Estas kompreneble, ke po» l» reorgi,  



nizado de nia putra socio ekzistas mul- 

taj leĝaj kaj teknikaj komplikoj, Verŝaj, 

ne la grandaj im-ostoj sociaj hezitigas 

“la mastraron dungi pliajn laboristojn. 

' Tio signif»s, ke la nombro de senlaboru, 

loj kreskas Ŝiutage kaj tio signifas an, 

kaŭ, ke la administracio devas dediĉi - 

pli da mono por pagi, eĉ se dum limigi- 

ta tempo, al la senlaborularo.Estas ne= 

pre necese trovi la ekvilibron, por' ke- 

ne ekzistu senlaboruloj, por ke la impos 

toj estu normalaj por la kreo de socio , 

se ne perfekta; ĉar socio surbaze de eko 

nomio de merkato neniam estos perfekta „ 

almenaŭ ke ĝi estu tolerebla.Tio tamen - 

ne signifas, ke ni devas forlasi la luk~ 

ton por starigo de socie justa, sen pri- 

vilegiuloj, en kiu ĉiu bomo havu la sa~/ 

majn rajtojn kaj devojn. 

Do, vi povas konstati, ke rimedoj ek=/ 

zistas por solvi ĉi tiujn problemojn. 

Ĝe la krizoj ekonomikaj kaj laboraj, - 

sed oni bezonas pli homan konscion. 

En mia opinio la vojo estas longa - 

j malfacila.Se la mastroj de la eko~ 

nomio de merkato en ĉi tiuj kapitslis- 

maj landoj ne adoptas rimedojn taŭgajn, 

povos okazi, ke ili mem pioĉos sian -/ 

propran tombejon.La popolo re Ciam to- 

leros tiajn diskriminaciojn. 

La malsato estas tre malbona kamara 

do, neniu forgesu tion. 

LUIS SERRANO PEREZ 

= SABADELL = 

FIEEEEG[DEIEI IE] 
= SECTA 

1- Pri la VarmO,..scsesevessctsese 

1- Sileziaj kantoj.. ; 

1- la perdita vizaĝo...-eece 

1- Ermenio kaj la Inter.Lingvo 

1- Kanto super lulilo...» 

   

sendokostoj. 

Skribu al Sinjoros 
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Sinjoro luis Serrano Pĉrez disponas de la ĵenajn librojns 

1- Slovaka Antologio....-e.esseece D4ZO D. 
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Niirinda travivaĵo, jen kiel via Se, 
kretario priskribas ĝin, 

Mia 1,979 - a vojaĝo al Esperantujo 

komencifis en Hispanio, 

Mi ĉiam klopodas kombini viziton = 

al la Universala Kongreso kun la nacia 

kongreso en Hispanio, kaj mi konsilas al 

la lsgantoj kaj al nia arma kaj ener- 

gia vojaĝento Janet Brugos Yowng iri al 

Hispanio, Ĝu sola, Ĝu per organizi ta 

grup~vojaĝo, kiel parto de la ĉiujara 

No karavano, 

x la hispana kongreso altiras proksi 

mume. 400 ĉeestantojn ( mia kongresnume- 

ro estis 326 ), kaj gesamideanoj el ali 

aj landoj ( 12 venis el Portugalio, 3 - 

el Pollando, kelkaj el Bulgario, Fran ~ 

cio, Italio, ktp ) devigas la uzon de - 

' “Esperanto, 

Kiel kutime, tuta serio de intere~ 

saj programeroj igis la kongreson nefor 

gesebla travivaĵo. 

Ĉi tiun jaron ni vizitis la adora- 

tan sanktejon de Covadonga, la kaverno 

de " Tito Bustillo ", la fabrikon de 

cidro ( kie oni regalis nin per tiom da 

cidro kiom ni povis rapide trinkadi), 

Nia karavano konsistis el tri gran 

degaj modernaj aŭtobusoj tutplenaj de - 

ĝojantaj gesamideanoj,Mikrofono iris de 

mano al mano kaj la kunvojaĝantoj aŭ - 

    

   

     

ESPERANTO SOCIETY OP WASHINGTON, D.C. 

“Bulteno de Aŭgusto de 1979 

pas already bean annoumevd 
a reminder that It sill 

Hills Recreation Center, 
p Is anclosad far your 

Y 

2 
stritoj, Ĉanbro an la 5tucidomo, provis 
linta dejoranto, estls rezervita por ak 

nantojn gesavidagnojn,    
kantis aŭ rakontis Ĉiuspecajn spritaĵojn, 

Neforgeseblaj estis aliaj programe~ 

roj: la teatra prezentado de la polaj 8e, 

aktoroj Zbigniew Dobrzynski kaj Kalina - 

Pierfkiewicz, vizito al Gotika Katedralo 

de Oviedo, la inaŭguro de la " Calle del 

Esperanto " ( Esperanto Strato ), inter- 

vjuo de eksterlandanaj ĉeestantoj en ra- 

diostacio, ktp. 

la lastan tagon de la nacia kongre- 

go la urbaj aŭtoritatoj invitis nim al 

abundega festeno nomata " espiĉa " „Kiel 

parto de la tiea programo oni prezen- 

tis folklorajn dancojn ka j kantoj kun 

tipa asturia orkestro. 

Pro tio ke la hispana nacia kon~ 

greso okazas ĉiun jaron en malsama loko 

de Hispanio, oni povus inkludi ĝin kiel 

konstanta programero de la ĉiujara eks 

kurso de ELNA al la universalaj kongre= 

s0J en Eŭropo, Ĉiu profltus s usonaj ko- 

mencantoj havos la ŝancon praktike uzi 

la lingvon kaj perfektiĝi antaŭ la alve- . 

no en la Universalan Kongreson, kaj la - 

hispanaj gesamideanoj, kiuj malofte kro~ 

kodilas dum la kongreso, tute neniam kro 

kodilos en la Ĉeesto de amaso de eks- 

terlandanoj, 
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fiu ĉi kvadrato plena da litoroj 

enhavas ses nomojn da fruktojn. 

Ser8u ilin! 

Pro tio vi povas legi horizonta- 

le, vertikale kaj eĉ diagonale — 

en ambaŭ direktoj sed ne trans~ 

saltu literojn. 
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“movo en la         
  

ŝakluio, trovu konatan proverbon, | 
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SOLVOJ. AL LA AX 

„Movoj DE KAVALIRO: 
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Eĉ kvar piedoj de Ll 1 + : q. 
ĉevalo ĝin ne sa- Hela NJA 
vas de falo, I EJK 

ABELEJO; LIG 3 y|E! 

1).- 491 RIALO A OLE 
3).- Fotolo = Safiro 5), Fokuso 

„= Koloso 

Kion da, eta estas videblaj sur a 
desegnaĵo? Ri 44       

Helpe de la subaj difinoj, trovu ses vortojn 
el ses literoj, tiamaniere ke diu vorto ko- 
menciĝu pro la cirklo en kiu estas la sago - 
kaj sekvonta movado de montriloj de horloĝo. 

  

1) Okcidenta parto de ĈeĤoslovakujo, estinte 
reflando ĝis la 17% jarcento, 

2) Longa, ordinare vitra vazo, kun mallarĝa 
kolo. 

3) Granda mili tnobelo. 
4) “Arbo kun malmola lignaĵo, Ĉarpente uzata, 

kaj kun trunkoĝelo, kiu konsistas el plu- 

raj facile disigeblaj, membranecaj tavoloj 

5) Plata aŭ globforma peceto el korno, korozo, 
metalo, plasto, okaze, surtegita de ŝtofo, 
uzata por kunteni partojn de vesto, enigan 

te ĉin en respondan fendon aŭ iafoje nur = 
por ornami. 

6) Aerostato.      


